
 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, fakss: 63601118, e-pasts: dome@ventspils.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Ventspilī 

 

2022.gada 7.jūlijā         Nr. 13 

 

Sēde sasaukta plkst.16.00 

Sēde atklāta plkst.16.00 

 

Sēdes norises vieta Domes sēžu zālē, Jūras ielā 36, 2.stāvā, Ventspilī 

 

Domes sēdi vada Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš. 

 

Domes deputāti: 

Edgars Čeporjus 

Andris Grigalis  

Aigo Gūtmanis 

Bruno Jurševics 

Dace Korna 

Ģirts Valdis Kristovskis 

Kristīne Lemberga 

Didzis Ošenieks  

Normunds Pūpols 

Jānis Vītoliņš 

Kārlis Vočtavs 

 

Nepiedalās deputāti: 

 

Guntis Blumbergs - personīgs iemesls 

Aivars Lembergs - personīgs iemesls 

 

 

Piedalījušās personas: 

Agnija Priedoliņa Ventspils domes administrācijas Vispārējās nodaļas vadītāja 

Alise Gansone 
Ventspils domes administrācijas Pilsētas mārketinga nodaļas 

vadītāja vietniece satura mārketinga jautājumos p.i. 

Ieva Feldberga 
Ventspils domes administrācijas Finanšu nodaļas vadītājas 

vietniece-budžeta izdevumu daļas vadītāja 

Salvis Lazdiņš Ventspils domes administrācijas Juridiskās nodaļas jurists 

Aldis Ābele Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors 

Ojārs Rudzītis 
Pašvaldības iestādes “Ventspils Pašvaldības policija” 

priekšnieks 

Ieva Caune 
Ventspils domes administrācijas Personāla nodaļas vadītājas 

p.i. 

Imants Sarmulis Pašvaldības iestādes “Ventspils osta” vadītājs 



 

Ineta Vašuka Ventspils domes administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja 

Kaspars Vitenbergs 

Izpilddirektora 1.vietnieks-Ventspils domes administrācijas 

vadītājs 

Rita Ozoliņa 
Pašvaldības izpilddirektora 1.vietniece -Kapitāla pārvaldības 

nodaļas vadītāja 

Roberts Budigins 
Ventspils domes administrācijas Vispārējās nodaļas vadītāja 

vietnieks ārējo sakaru jautājumos 

Sintija Putniņa  Ventspils domes administrācijas Domes sēžu sekretāre 

 

Domes sēdi protokolē Vispārējās nodaļas Domes sēžu sekretāre Sintija Putniņa. 

 

Deputāts Bruno Jurševics izsaka priekšlikumu darba kārtību papildināt ar papildus 

jautājumu - “Priekšsēdētāja Jāņa Vītoliņa informācija par iespējamo sadraudzības 

nodibināšanu ar pilsētām Ukrainā”, kuru iesnieguma formā ir parakstījuši 6 Ventspils domes 

deputāti ( Bruno Jurševics, Dace Korna, Kārlis Vočtavs, Edgars Čeporjus, Normunds Pūpols 

un Ģirts Valdis Kristovskis). 

 

Sēdes vadītājs Jānis Vītoliņš norāda, ka nav sagatavots konkrēts priekšlikums un lēmuma 

projekts, tāpēc sniedz informatīvu informāciju par aktuālo situāciju saistībā ar sadraudzības 

pilsētu Ukrainā. Par sadraudzības pilsētu ar domes lēmumu 2022.gada 2.jūnijā tika 

apstiprināta Vinnica, kuru ieteica izvēlēties Ventspils ukraiņu kultūras biedrība “Kobzar”. 

Vienlaicīgi šajā periodā kopš domes lēmuma pieņemšanas tika saņemti divi priekšlikumi no 

citām Ukrainas pilsētām par sadraudzības veidošanu un tika atbildēts, ka tiek gaidīta atbilde 

no Vinnicas, taču vienlaicīgi nav problēmu veidot sadarbību jebkādos interesējušos 

jautājumos arī bez formāla sadraudzības pilsētas līguma.   

 

Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, 

Dace Korna, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, Normunds 

Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs), PRET – nav, ATTURAS‒ 1 (Bruno Jurševics, 

apstiprināja šādu darba kārtību: 

 

 

PROTOKOLLĒMUMS 

1.§ 

Par domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

1. Par grozījumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 4.janvāra 

lēmumā Nr.2 “Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas personālsastāva apstiprināšanu” 

2. Par aicinājumu Ministru prezidentam A.K.Kariņam izvērtēt sašķidrinātās dabasgāzes 

termināļa izveidi Ventspils pilsētas teritorijā 

3. Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.7 “Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums”  

4. Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra 

nolikumā Nr.1 “Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes 

administrācija” nolikums” 

5. Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2011.gada 11.novembra lēmumā Nr.157 

“Par Ventspils pilsētas domes noteikumu “Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu 

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” apstiprināšanu” 

6. Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes nākamās kārtējās sēdes sasaukšanu 

 

 

 



 

2.§ 

Par grozījumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 4.janvāra 

lēmumā Nr.2 “Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas personālsastāva apstiprināšanu” 

Ziņo: O.Rudzītis 

Jautājumu ziņotājam nav. 

 

Dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR (Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, 

Bruno Jurševics, Dace Korna, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, 

Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs); PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj: 

Pieņemt domes lēmumu “Par grozījumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

2022.gada 4.janvāra lēmumā Nr.2 “Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas personālsastāva apstiprināšanu”” (Lēmums 

Nr.124). 

 

3.§ 

Par aicinājumu Ministru prezidentam A.K.Kariņam izvērtēt sašķidrinātās 

dabasgāzes termināļa izveidi Ventspils pilsētas teritorijā 

Ziņo: I.Sarmulis 

 

Ģ.V.Kristovskis atbalsta sagatavoto lēmuma projektu, taču komentē, ka lēmuma projekts 

būtu bijis “spēcīgāks”, ja tas būtu koordinēts ar Ventspils brīvostas pārvaldes vadību.  

 

B.Jurševics izsaka atbalstu sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidei. Izsaka 

priekšlikumu Ģ.V.Kristovskim kā Ventspils brīvostas pārvaldes valdes loceklim koordinēt 

priekšlikumu un vērsties pie Ministra prezidenta A.K.Kariņa ar lūgumu izvērtēt 

sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidi Ventspils pilsētas teritorijā no Ventspils brīvostas 

pārvaldes puses. 

 

J.Vītoliņš izsakās par šī brīža situāciju. Skultē būtu jābūvē apmēram 40km garš cauruļvads 

cauri blīvi apdzīvotai teritorijai, atsavinot zemes, zaudējot daudz laika, kuru var ieekonomēt 

realizācijai un izveidei. Ventspils galvenā priekšrocība ir esošais cauruļvads. Pēc SIA 

““Ventspils nafta” termināls” (VNT) galvenā menedžera teiktā, cauruļvads ir pārbaudīts un 

ir labā stāvoklī. Ventspilī jāuzbūvē tikai 4km garš savienojums pa esošo cauruļvada 

koridoru, ir nepieciešama kompresora stacija, kā arī būtiski, ka teritorijas nav jāatsavina. Ir 

pilnīgi skaidrs, ka Ventspilij ir priekšrocības. 

 

E.Čeporjus jautā I.Sarmulim vai AS “Ventbunkers” ir informēts, par to, ka apmēram 4km 

garumā cauruļvads būs jābūvē caur AS “Ventbunkers” teritoriju. 

 

I.Sarmulis atbild, ka AS “Ventbunkers” nomā ir viena puse, kas ir ““Ventspils nafta” 

termināls” apakšnomā un līgumā ir paredzēts, ka ir tiesības izveidot un uzturēt Ventspils 

naftas terminālim cauruļvadus, lai varētu darbināt tā infrastruktūru.  

 

Ģ.V.Kristovskis izsakās, ka Ventspils brīvostas pārvaldes pārvaldnieku un valdes 

priekšsēdētāju informēs un kopīgi apspriedīs kādi vēl koordinējoši pasākumi ir nepieciešami 

veikt šī projekta mērķtiecīgai virzīšanai. 

 

Dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR (Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, 

Bruno Jurševics, Dace Korna, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, 

Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs); PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj: 



 

Pieņemt domes lēmumu “Par aicinājumu Ministru prezidentam A.K.Kariņam izvērtēt 

sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidi Ventspils pilsētas teritorijā” (Lēmums Nr.125). 

 

 

4.§ 

Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.7 “Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums” 

Ziņo: A.Ābele 

 

D.Korna jautā vai Izglītības pārvaldē būs jauns vadītājs un vai paralēli šos pienākumus veiks 

izpilddirektora vietnieks kultūras un izglītības jautājumos. 

 

A.Ābele atbild, ka šobrīd neviens no izpildvaras nav atbildīgs par konkrēto nozari- izglītību, 

tāpēc šos pienākumus pēc tradīcijas veic domes priekšsēdētājs, kas nav pareizi, jo šī amata 

noslodze ir pietiekoši liela. 

 

Dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm PAR (Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Bruno Jurševics, 

Dace Korna, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, Jānis Vītoliņš, 

Kārlis Vočtavs); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Edgars Čeporjus, Normunds Pūpols), nolemj: 

Pieņemt domes saistošos noteikumus “Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

domes 2021.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 “Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības nolikums”” (Saistošie noteikumi Nr.10). 

 

 

5.§ 

Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra 

nolikumā Nr.1 “Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes 

administrācija” nolikums” 

Ziņo: K.Vitenbergs 

Jautājumu ziņotājam nav. 

 

Dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR (Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, 

Bruno Jurševics, Dace Korna, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, 

Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs); PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj: 

Pieņemt domes nolikumu “Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

2021.gada 14.oktobra nolikumā Nr.1 “Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes 

“Ventspils domes administrācija” nolikums”” (Nolikums Nr.5). 

 

 

6.§ 

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2011.gada 11.novembra lēmumā Nr.157 

“Par Ventspils pilsētas domes noteikumu “Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu 

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” apstiprināšanu” 

Ziņo: I.Caune 

 

Ģ.V.Kristovskis jautā, kāpēc Medību koordinācijas komisijai koeficients ir līdzvērtīgs kā 

Atsavināšanas komisijas, Revīzijas komisijas un Likumības komisijas. 

 

A.Ābele atbild, ka Medību koordinācijas komisijas izveidi nosaka likums. Komisijas locekļu 

funkcijās ietilpst atlīdzības noteikšana par nodarītajiem postījumiem, tiek pieņemti saistoši 

lēmumi un tiek darīti citi pienākumi. Šīs komisijas locekļi ir valsts amatpersonas. 

 



 

Dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR (Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, 

Bruno Jurševics, Dace Korna, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, 

Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs); PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj: 

Pieņemt domes lēmumu “Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2011.gada 11.novembra  

lēmumā Nr.157 “Par Ventspils pilsētas domes noteikumu “Noteikumi par vienotu atlīdzības 

sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” apstiprināšanu”” (Lēmums 

Nr.126). 

 

7.§ 

Par nākamās kārtējās Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdes sasaukšanu  

Ziņo: Jānis Vītoliņš 

 

PROTOKOLLĒMUMS 

7.§ 

Par nākamās kārtējās Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdes sasaukšanu  

Dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR (Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, 

Bruno Jurševics, Dace Korna, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, 

Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs), PRET – nav, ATTURAS‒ nav, nolemj: 

Nākamo kārtējo Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi sasaukt 2022.gada 28.jūlijā 

plkst.16:00. 

 

Sēdi slēdz plkst.16:50. 

 

 

Sēdes vadītājs, 

Domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/  Jānis Vītoliņš 

(2022.gada 14.jūlijā) 

 

Domes sēžu sekretāre  /personiskais paraksts/  Sintija Putniņa 

(2022.gada 14.jūlijā) 

  



 

Domes sēdē pieņemto lēmumu 

saraksts 

(2022.gada 7.jūlijā) 

 

PROTOKOLS NR.13 

 

 

 

Nr.p.k. Nr. Izskatāmā jautājuma nosaukums Ziņotājs 

1. Protokollēmums 

Nr.1 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdes 

darba kārtības apstiprināšanu 

I.Vītoliņš 

2. Lēmums Nr.124 Par grozījumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

domes 2022.gada 4.janvāra lēmumā Nr.2 “Par 

Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

personālsastāva apstiprināšanu” 

O.Rudzītis 

3. Lēmums Nr.125 Par aicinājumu Ministru prezidentam A.K.Kariņam 

izvērtēt sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidi 

Ventspils pilsētas teritorijā 

I.Sarmulis 

4. Saistošie 

noteikumi Nr.10 

Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

domes 2021.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.7 “Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums”  

A.Ābele 

5. Nolikums Nr.5 Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

domes 2021.gada 14.oktobra nolikumā Nr.1 

“Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes 

“Ventspils domes administrācija” nolikums” 

K.Vitenbergs 

6. Lēmums Nr.126 Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2011.gada 

11.novembra lēmumā Nr.157 “Par Ventspils pilsētas 

domes noteikumu “Noteikumi par vienotu atlīdzības 

sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta 

iestādēs” apstiprināšanu” 

I.Caune 

7. Protokollēmums 

Nr.7 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

nākamās kārtējās sēdes sasaukšanu  

J.Vītoliņš 


